
En handbok om skolans 
vardag: Information för  
vårdnadshavare

Tidtabell 

I Finland är tidtabeller viktiga. Eleven bör gå hemifrån i tid för att inte komma för sent till skolan. 

Eleven får ett schema från skolan. I schemat står det när skoldagen börjar och slutar. Vanligtvis finns läsord-
ningen även i Wilma. Nedan finns ett exempel på ett schema. 

Klockan Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15–9.00 X X X X

9.00–9.45 X X EN X X

10.15–11.00 X X EN X X

11.00–12.00
Måltid kl. 11.10 X X X X X

12.30–13.15 MU X GY X

13.15–14.00 MU X GY

Såhär läser ni schemat: 

Under ”klockan” står lektionernas start- och sluttider. Första lektionen börjar således klockan 8.15 och slutar 
klockan 9.00. Om det bara finns en tid, så rör det sig om lektionens starttid. En lektion varar 45 minuter. Om 
lektionen börjar klockan 8.00, så slutar den klockan 8.45. 

Efter varje lektion har eleverna vanligtvis en rast på 15 minuter. Rasten är en slags paus. Man kan också ha två 
lektioner direkt efter varandra. Efter två lektioner är rasten 30 minuter lång.

Med ”X” eller någon annan beteckning i schemat avses en lektion. I det här schemat börjar skolan på måndagar 
kl. 8.15 och slutar kl. 14.00. På tisdagar har man samma tidtabell. På onsdagar börjar skolan kl. 8.15 och slutar 
redan kl. 12.00. På torsdagar börjar skolan kl. 8.15 och slutar kl. 14.00. På fredagar börjar skolan kl. 9.00 och 
slutar kl. 13.15. 

Läroämnena förkortas ofta i schemat. Nedan finns de vanligaste förkortningarna. Man läser emellertid inte alla 
läroämnen i varje årskurs. 
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MO/SV = modersmål och litteratur (SVL)
S2  =  svenska som andra språk
FI  =  finska (även TRAFI, MOFI, NYFI)
EN =  engelska
TY =  tyska
FRA =  franska 
MA  =  matematik
OM  =  omgivningslära

BI  =  biologi 
GE =  geografi 
FY  =  fysik
KE =  kemi 
RE =  religion
LK  =  livsåskådningskunskap
HI  = historia 
SL  = samhällslära

MU  =  musik
BK =  bildkonst
S  =  slöjd
GY  =  gymnastik
HK =  hälsokunskap
HU  =  huslig ekonomi 
EH  =  elevhandledning 



Under ”måndag” i exempelschemat  ovan står förkortningen MU i de två sista rutorna. Det innebär att man 
alltid har musik på de två sista lektionerna på måndagar.

Läroämnenas namn skrivs inte alltid ut i schemat för små elever eller elever som får förberedande undervis-
ning. Tidpunkten för exempelvis matematik kan variera beroende på veckan.

Skolmåltiden är en del av skoldagen. I exemplet ovan har man skolmåltiden mitt i en lektion. Man äter således 
under lektionen. Maten är gratis. 

På lektionerna
  
Eleven ska gärna delta aktivt på lektionerna. Läraren bedömer elevens kunnande och lärande bland annat 
utifrån hur väl eleven klarar av att delta i undervisningen.  

Det är viktigt att eleven kan be om hjälp när hen inte klarar av något eller inte förstår. Läraren hjälper gärna. 

Under skoldagens gång deltar eleven i den gemensamma diskussionen, arbetar lugnt på sin egen plats eller 
planerar och utför projekt tillsammans med andra elever. Det är viktigt att eleven kan följa anvisningar. 

Nedan beskrivs de vanligaste arbetssätten. Läraren närvarar alltid på lektionen och handleder, stödjer och 
hjälper till. 

Diskussionsbaserad undervisning  
I diskussionsbaserad undervisning leder läraren gruppens gemensamma diskussion i enlighet med målen för 
undervisningen. Hela gruppen ansvarar för att diskussionen går framåt. Man granskar frågan ur olika synvink-
lar och söker lösningar tillsammans. Under diskussioner brukar eleverna be om ordet genom att räcka upp 
handen, dvs. markera. Läraren eller en gemensamt överenskommen ordförande ger då eleven ordet. 

Lärarledd undervisning 
Framställande undervisning används mycket när läraren presenterar ett nytt tema eller en ny sak för eleverna. 
Läraren kan till exempel berätta om ämnet, medan eleverna gör anteckningar och ställer preciserande frågor. 

Grupparbete
Vid grupparbete utför en mindre grupp en bestämd uppgift eller ett större projekt. Eleven lär sig att samarbe-
ta. Grupparbeten används i samband med många olika slags uppgifter. Det är viktigt att noggrant följa anvis-
ningarna under grupparbetet. Varje medlem i gruppen har ansvar för sin grupps arbete.

Fenomenbaserad inlärning
Fenomenbaserad inlärning, som även kallas för fenomenbaserad undervisning, innebär att eleverna under-
söker och studerar något fenomen. Eleven har ett stort ansvar för planeringen av arbetet och för hur arbetet 
framskrider. Läraren hjälper till och handleder arbetet. Arbetet är oftast långvarigt. Eleverna arbetar i flera 
dagar. 

Självständigt lärande
En ny sak övas ofta med hjälp av självständigt lärande. Eleven kan ha en övningsbok eller ett övningskom-
pendium. Det finns övningar i övningsboken eller kompendiet. Under det självständiga lärandet måste eleven 
koncentrera sig och vara noggrann. Läraren hjälper eleven vid behov. Det självständiga lärandet sker oftast i 
tysthet. Man ska inte störa andra elever som koncentrerar sig. 
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Raster

Eleverna har också pauser varje dag, det vill säga så kallade raster. 

Vanligtvis går man ut på rasten. Man får emellertid inte lämna skolgården under rasten. I en del skolor kan man 
också tillbringa en del eller alla raster inomhus.

Det finns alltid en eller flera lärare med på rasterna. Man ska lyda deras anvisningar. 

Hemläxor

Eleverna får hemläxor. Det är viktigt att eleven gör läxorna. Läxorna är planerade så att eleven kan göra dem 
själv. 

Föräldrarna ska säkerställa att eleven gör uppgifterna. Hemma kan man till exempel
• komma överens om en viss tid på dagen då alla läxor görs
• säkerställa att det finns en lugn plats och redskap för att göra läxorna
• be att få se barnets hemläxor varje dag
• tala om skolarbetet och hemläxorna med barnet och berätta att mamma/pappa/vårdnadshavaren anser  
 att de är viktiga.

Man ska berätta för läraren om barnet upplever att läxorna är för svåra. 

Om barnet insjuknar
 
Man ska inte komma till skolan om man är sjuk. Om eleven är sjuk på morgonen, ska hen stanna hemma. 

Om barnet insjuknar under skoldagen, ska barnet hämtas hem. Läraren kan inte skicka eleven hem ensam. Om 
skolan meddelar att barnet har insjuknat, ska vårdnadshavaren genast hämta barnet. 

Frånvaro

I Finland har man läroplikt. Läroplikten innebär att barn i skolålder ska gå i skolan. Barnet kan vara borta från 
skolan endast av viktiga skäl.

Om eleven blir sjuk, ska man anmäla frånvaron per telefon eller i Wilma innan skoldagen börjar. Skolan informe-
rar om det bästa sättet för att anmäla sjukfrånvaron. 

Om eleven behöver vara borta från skolan av något annat skäl än sjukdom, ska man be om tillstånd för frånva-
ron på förhand. Har man till exempel en läkartid under skoldagen, ska man berätta för läraren varför och hur 
länge man är borta. Om det är möjligt, så bör barnet vara borta endast en del av skoldagen. 

Läraren har rätt att bevilja 1–5 dagars ledighet. En längre frånvaro ska godkännas av rektorn. 

Semesterresor samt andra längre frånvaron bör förläggas till skollov. 
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Konfliktsituationer mellan elever 

Ibland bråkar eleverna sinsemellan. Skolans personal lär eleverna hur de kan lösa konflikter innan konflikter-
na utvecklas till stora bråk. Om eleverna inte kan lösa bråket på egen hand eller om situationen är farlig, ska 
eleverna tillkalla en vuxen. 

I en farlig situation ska eleven gå bort och leta efter en vuxen som kan hjälpa. Man får inte slå. 

Konflikter reds ut så att en vuxen talar med alla inblandade. De vuxna kan intervjua elever som såg situationen. 
De vuxna vill förstå vad som inträffat. En vuxen går igenom händelseförloppet med eleverna och berättar hur 
man i olika skeden hade kunnat sätta stopp för bråket. 

Om man har gjort någon illa eller sårat någon, ska man be om förlåtelse. Man ska alltid be om förlåtelse om 
man har gjort någon illa även om man inte är den som startade bråket. Om bråket är allvarligt, ringer läraren 
hem till föräldrarna. Bråket kan också leda till andra konsekvenser för de olika parterna. Eventuella konsekven-
ser och samtal mellan hem och skola stannar mellan eleven, familjen och läraren. De andra inblandade i bråket 
får inte information om de här samtalen.

Mobbning 

Det är inte tillåtet att mobba. Det som skiljer mobbning från bråk är att mobbning är återkommande, riktas mot 
en och samma elev och syftar till att skada eller göra eleven ledsen i en situation där det är svårt för eleven att 
försvara sig. 

Om du misstänker att ditt barn mobbas, berätta för läraren eller klassföreståndaren.
 

Samarbete med hem och skola

Barnets skolgång är ett samarbete mellan hemmet och skolan. Hemmets stöd är viktigt för skolarbetet. 

Barnets skolgång kan stödjas på flera olika sätt: 
• Berätta allt som påverkar barnets liv och skolgång för läraren.
• Kom alltid till skolan när läraren ber er komma. Om den tid som läraren har föreslagit inte passar er,  
 be läraren om en ny tid. Ni kan också själva föreslå en tid som passar er. 
• Be om ett möte med läraren om ni har frågor eller problem.
• Var intresserade av ert barns skolgång. Ställ frågor om skolan. Diskutera med ert barn om skoldagen. 
• Uppmärksamma också små framsteg. Beröm barnet för det goda arbetet. 

Ni kan hjälpa barnet att lära sig att läsa och att tala svenska, även om ni inte själva kan svenska. Ni kan
• be alla i er familj att läsa på vilket språk som helst.
• berätta historier och sjunga för barnet. 
• ge akt på det svenska språket i omgivningen.
• besöka biblioteket med ert barn.

Det kan hända att läraren skickar er ett meddelande och berättar om en situation där det har uppstått pro-
blem. Läraren vill gärna att ni där hemma talar om det här med barnet. Genom att ni diskuterar saken hemma, 
stödjer ni utvecklingen av barnets sociala färdigheter.   
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Fester under skolåret

I skolorna i Finland ordnar man traditionella fester, såsom julfest, vårfest och självständighetsfest. Festerna är 
en del av undervisningen och skoldagen. 

Förberedelserna inför festerna är ofta omfattande. Många elever får en särskild uppgift under festen. Det är 
viktigt att läraren i god tid får veta om eleven tänker anhålla om att få utebli från festen, t.ex. på grund av en 
resa.  

Jul- och vårfesten är traditioner med långa rötter i Finland. Om eleverna under en fest sjunger till exempel en 
psalm, är det inte religionsutövning enligt finsk lag.

Julfest 
 
Höstterminen avslutas med en julfest i skolorna i Finland. Det är en gemensam fest för hela skolan. Julfesten är 
en gammal tradition och en del av kulturen i Finland. 

Skolans elever förbereder framträdanden för festen. Hela skolan deltar i att dekorera festsalen och i andra 
förberedelser. På festdagen klär sig alla fint.

På julfesten kan man sjunga sånger som är en del av den religiösa traditionen och utöva andra jultraditioner. 
Julfesten är dock avsedd för skolans alla elever och är inte en religiös fest. Alla elever ska delta i julfesten. 

Skolavslutning och vårfest
 
I Finland slutar läsåret alltid på lördagen i vecka 22. Skolorna har med andra ord skoldag på en lördag en gång 
om året. Oftast firar man skolans vårfest på läsårets sista skoldag. 

På vårfesten firar man det gånga läsåret. Framträdanden förbereds och övas inför vårfesten i skolan. På festen 
säger man också farväl till de elever som går ut skolan. På festdagen klär sig alla fint. 

På festen, som är gemensam för hela skolan, får eleverna dessutom ett läsårsbetyg. 

Om eleven inte kan komma till skolan på den sista dagen, ska hen i förväg ta med sig ett kuvert för läsårsbe-
tyget till skolan. På kuvertet ska man skriva elevens namn och adress. Det ska också finnas ett frimärke på 
kuvertet. Man kan också hämta betyget från skolsekreteraren vid ett överenskommet tillfälle.

Självständighetsdagens bal för fjärdeklassarna

Finland firar sin självständighetsdag den 6 december. Varje år, före den officiella självständighetsdagen, får 
eleverna i årskurs 4 i alla skolor i Helsingfors en inbjudan till en fest med borgmästaren som värd. Varje elev 
får ett individuellt inbjudningskort från borgmästaren till festen, som anordnas i Finlandiahuset.  

I skolorna förbereder man sig inför självständighetsfesten i flera veckor. Eleverna lär sig danser och festetikett. 
På festdagen klär sig eleverna i festkläder.

Borgmästaren tar emot gästerna på festen. Gästerna bjuds på både salt och sött tilltugg. Borgmästaren håller 
tal och två fjärdeklassare håller också varsitt tal. Därefter sjunger man Finlands nationalsång tillsammans. 
Varje år har man en överraskningsgäst som uppträder för gästerna. Sedan är det dags för balen. 
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I många skolor dansar eleverna också för den egna skolans elever och för föräldrarna. 

Om en elev till exempel på grund av sin religion inte får dansa, behöver hen inte delta i balen. Skolan anordnar 
andra aktiviteter under dansövningarna och festen. Om eleven inte får dansa, bör vårdnadshavaren tala med 
läraren och diskutera om eventuella andra arrangemang. 

Simundervisning i skolan

I skolan lär man sig färdigheter som behövs i livet. Att lära sig att simma är inskrivet i läroplanen. Kan man 
simma är det tryggt att vistas i och vid vatten. 

Simundervisning är en viktig del av skolgymnastiken. Målet med den simundervisning som skolan ger är att 
eleverna lär sig att simma och rädda sig ur vattnet senast i årskurs 9. 
• I årskurserna 1–2 bekantar man sig med vattengymnastik och lär sig grundläggande simkunnighet 
• I årskurserna 3–6 lär man ut simkunnighet så att eleven kan röra sig i och rädda sig ur vattnet
• I årskurserna 7–9 stärker man de färdigheter man lärt sig tidigare. 

Tillsammans med sin klass deltar eleven i simundervisningen 3–5 gånger per läsår. Simundervisningen ges av 
lärare som är specialiserade i den och klassens egen lärare övervakar också simningen.  

På simdagar ska eleverna ha följande med sig:
• simdräkt för flickor och simbyxor för pojkar
• schampo
• handduk
• plastkasse

I simhallen har flickor och pojkar separata omklädningsrum, duschrum och bastun. Gå gärna igenom anvisning-
arna för hur man beter sig i simhallen före simundervisningen: 
1. Ta av dig kläderna i omklädningsrummet. Lämna dina kläder i omklädningsrummet.
2. Klä inte på dig simdräkten ännu. Du kan linda in dig i handduken.
3. Gå till duschrummet. Ta med dig schampot och simdräkten.
4. Du kan gå i bastun. I bastun använder man inte simdräkt. Du kan emellertid linda in dig i handduken om  
  du vill.
5. Tvätta dig innan du klär på dig simdräkten. På så sätt säkerställer man att vattnet i simbassängen  
  förblir rent. 
6. Vänta lugnt på att få gå till simbassängen. Läraren för eleverna till simläraren. 
7. Gå lugnt i simhallen. De våta golven kan vara hala. 
8. Gå i bassängen först efter att du har fått tillåtelse av simläraren.
9. Lyssna på simlärarens och de andra lärarnas anvisningar och följ anvisningarna. 
10. Endast de elever som kan simma förs till den djupa änden av bassängen.
11. Duscha efter simningen. Du kan också gå i bastun om du vill. Tvätta dig.  
12. Skölj av din simdräkt och vrid den torr innan du går till omklädningsrummet. 
13. Torka dig och klä på dig.
14. Följ lärarens anvisningar.

Öva gärna simning i en simhall också på fritiden. 
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